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(tinerei) — tuba, la lupte libereAzi, la Brăila: R. P. Pomină

FEDERAȚIA ROMINA DE FOTBAL : BINE AȚI EUROPENI!VENIT TINERI

jurul orei 16, pe alleile din

0 sosire strinsă. T șl dispută în« 
tîietatea juniorii din raionul Tudoi 

yiadimirescu
Foto: F. Templer

Chimie - locul III) au fost aplaudați 
cu toată căldura. Cine știe dacă pen
tru vreunul dintre ei aceste aplauze 
nu sini primele dintr-o suită ce va 
urma. V. P.

In
Împrejurimile Casei de cultură a ti
neretului din raionul Tudor Vladimi- 
rescu, era un du-te-vino neîntrerupt. 
Fete și băieți, tineri și vîrstnici, în 
treninguri sau maiouri, se salutau zîm- 
bind ca vechi cunoștințe, alegindu-și 
locurile de „încălzire" sau.-, „cabinele" 

lde echipare, instituite ad-hoc.
La 16.30 starterul a dat plecarea ju

nioarelor. La căderea steagului, cosi
țele împletite au prins să fluture în 
bătaia vîntului de primăvară și după 
citeva minute, la masa juriului au 
sosit primele trei clasate. O. Teodora 

-de la Grupul școlar comerț „N. Crețu- 
lescu" era la prima ei victorie, într-o 
competiție oficială și bucuria n-avea 
margini.

Elena Wentzel de la I.O.R. a con
curat în cadrul probei de senioare. La 
încălzire discutind cu unul dintre o- 
ficiali spunea zimbind : „Măcar locul 
II și aș fi mulțumită". Și a fost-

La plecarea juniorilor am regretat 
lipsa unui aparat de filmat. A fost 
extraordinar 1 Ca la crosurile „interna
ționale". E adevărat că la sosire lu
crurile nu s-au mai întîmplat la fel, 
dar, oricum laudele cuvenite învingă
torilor sint meritate. Milan Chițu (U- 
zinele Republica — locul I), Vasile Is
pas (Gr. șc. comerț. „N. Crețulescu" — 
locul II) și Mihnea Timoziu (Petrol

I ată-ne în preziua primelor intilniri din cadrul celei de a XV-a ediții 
■ a Turneului U.E.F.A. De mîine. In cinci orașe ale țării (București, 

Ploiești, Brașov, Constanța și Cluj) iși vor măsura taientul și măiestria 
„speranțele" fotbalului din 19 țări europene. Un veritabil campionat 
european — neoficial — rezervat juniorilor, o competiție de mare am
ploare, care — timp de zece zile — va sta in centrul atenției a milioane 
de iubitori ai sportului cu balonul rotund de pe continent.

Competiția are, firește, semnificații deosebite. Ea va reține interesul 
nu numai prin rezultatele tehnice pe care le vor consemna ziarele. O 
astfel de întrecere înseamnă totodată o minunată ocazie pentru tinerii 
fotbaliști din atitea țări de a face un schimb valoros de experiență. 
De asemenea, astfel de întreceri dau prilejul să se lege multe prietenii, 
tinerii sportivi din diferite țări manifestîndu-și dorința fierbinte de a se 
cunoaște reciproc. Ca și edițiile sale precedente. Turneul U.E.F.A. va 
aduce și de astă dată o contribuție importantă la cauza prieteniei și înțe
legerii între popoare, la cauza păcii.

Tara noastră, pentru prima oară gazda unei competiții fotbalistice 
de o asemenea amploare, i-a primit cu toată căldura pe tinerii fotba
liști și ne exprimăm convingerea că oaspeții se vor înapoia In țările 
lor cu amintiri dintre cele mai plăcute. Vor fi organizate vizite între 
sportivii loturilor participante, schimburi de vederi, excursii în diferite 
puncte turistice și orașe ale țării. Tinerii fotbaliști vor putea să 
cunoască uriașele succese dobindite de către poporul romîn In anii 
regimului democrat-popular, ei vor putea să se convingă de dorința 
fermă a tinerelului nostru de a dezvolta legături de prietenie cu tine
retul din toate țările.

In ajunul acestei mari competiții, urăm succes tuturor echipelor 
participante, înfr-o întrecere care va trebui să confirme creșterea cali
tativă a fotbalului și să însemne un bun prilej de promovare a noi 
jucători taienfați, capabili să devină în scurt timp titulari ai unor 
formații de club sau ai reprezentativelor de seniori.

Dorim ca cea de a XV-a ediție a Turneului U.E.F.A. — ediție jubiliară 
— să constituie un nou pas pe calea realizării unui climat de încredere 
și de prietenie Intre tinerii din întreaga lume, o nouă contribuție la 
cauza păcii în fame !

SPORTIVI DIN CUBA, OASPIII Al ȚĂRII NOASTRE
• Azi, la Floreasca, de la ora 19,30: Progresul-Cuba, la volei masculin

De citeva zile se află in țara noas
tră reprezentanți ai sportului din Cuba. 
Ei se vor întrece cu sportivii tării 
noastre la lupte și la volei, vor de
monstra cu acest prilej progresele 
pe care le-a făcut in ultimul an tină- 
ra mișcare de cultură fizică și sport 
din eroica Cubă.

Și acum, citeva amănunte despre 
intilnirile de lupte și volei-

• Luptătorii cubani au sosit din- 
tr-un lung turneu pe care l-au între
prins in Uniunea Sovietică. Sportivii 
oaspeți vor susține in tara noastră 
două intilniri de lupte libere. Prima 
va avea loc in ziua de 19 aprilie la 
Brăila, iar a doua in ziua de 20 apri
lie in orașul Galați. Prima partidă va 
fi aceea dintre reprezentativa de ti
neret a R.P. Romine șl reprezentativa 
Cuba, 
se vor 
Galați 
torilor _____ ___ .
Montenegro, 57 kg.: Santiago Santos, 
63 kg- : Alberto Munoz, 70 kg. : Jose 
Janez, 78 kg. : Pedro Arza, 87 kg. : Al
fonso Vargas, 97 kg. : Reinaldo Mont
pelier. Antrenor: Felix Rodriguez 
Ochva.

iar in cea de a doua intilnire 
întrece reprezentativele orașelor 
și Havana. Iată formația luptă- 
cubanezi: 52 kg. : Heriberto

• Miercuri dimineața a sosit in Ca
pitală, venind din R.S. Cehoslovacă, 
eahipa reprezentativă masculină de 
volei a Cubei. Jorge Ramos, Gilberto 
Herrera, Osbaldo Gonzales, Alberto 
Baez, Victoriano Moreno, Alejo Alva
rez, Armando Perdomo, Emiliano Gon
zales, Edgar George, Carlos Rodriguez, 
Guillermo Rosales, Jose Mendoza, cei 
12 jucători, ca și Sergio Gomez și Rej- 
naldo Suarez, cel doi conducători, 
sint dornici să vadă cit mai repede la 
„lucru" o echipă rominească de volei, 
despre care au auzit numai lucruri 
bune. După cum ne-a declarat antre
norul Lumir Mlatecek din R.S. Ceho
slovacă, care se ocupă de aproape șase 
luni de pregătirea voleibaliștilor cu
banezi, sportivii oaspeți sint intr-un 
continuu progres și — normal — poar
tă amprenta voleiului cehoslovac.

Aceste lucruri ei le-au demonstrat 
cu prilejul antrenamentului efectuat 
miercuri după-amiază in sala Flo
reasca. Primul joc al oaspeților va 
avea loc joi, tot in sala Floreasca, de 
la ora 19.30, in compania echipei Pro
gresul București. In deschidere, la 
ora 17.30, un meci de baschet intre 
lotul reprezentativ și o selecționată 
divizionară.

Voleibaliștii din Cuba în vizită la stadionul „23 tiigirsl" 
loto : M, Tudoran

FOTBA LIȘTI

începe întrecerea celor puternici

Halterofili din șase țâri își vor disputa
Urmașii lui... Hercules și-a-u dat 

îiitîlnire la București. Vi-neri și sîm- 
bătă se dispută în sala Dinamo o 
frumoasă competiție care va deveni 
cu siguranță .................
DUNĂRII“ ia haltere.

Ideea de a reuni într-o 
puternici atleți din țările 
viață anul trecut. Cinci 
întiietatea la Munchen în 
prima ediție a îndemnat 
continuată. Să reamintim 
an. Pe echipe a cîștigat reprezentativa R.P. Ungare 
care, acumulînd 47 de puncte, a cucerit trofeul pus in 
joc. l-au urmat: R.S. Cehoslovacă (42), Austria (32), 
R.P. Germană (31), R.P.F. Iugoslavia (14). Și pe 
categorii cele mai multe victorii au revenit halterofililor 
maghiari, cinci. Foldi (325 kg) la cocoș, Szabo (325 kg) 
la pană, Huszka (370 kg) la ușoară, Veres (372,5 kg) 
la senumijlocie, loth (420 kg), la mijlocie au asigurat 
primul loc echipei R.P. Ungare. La ultimele două cate-

tradițională: „CUPA
„Cupa Dunării"

mare întrecere pe cei mai 
dunărene a fost transpusă in 
reprezentative și-au disputat 
1961. Succesul înregistrat de 
ca această competiție să fie 
pe învingătorii de acum un

gorii învingători au fost halterofilii 
cehoslovaci: Srstka, la semigrea
(405 kg) și Syrovy, la grea (422,5 kg). 

Anul acesta
Dunării" va fi 

noastre. Competiția 
:ă, mai disputată

oîștigătoarea „Cupei 
cunoscută în capi- 
se anunță mult 
și mai valoroasă

SELECȚIONATA FEROVIARA DE POPICE A R.P-R. — 
VICECAMPIOANA A EUROPEI. PETRE PURJE PE 

LOCUL III IN CLASAMENTUL INDIVIDUAL 
Citiți amănunte in pagina a IlI-a.

ta ia 
mai 
din punct de vedere tehnic decit cea de acum un an. 
Se întrec, după cum se știe, șase reprezentative: R.P. 
Ungară, R.S. Cehoslovacă, R.P. Bulgaria, R.P.F. Iugo
slavia, R.F. Germană și echipa țării noastre. Printre 
participanți se află recordmanii lumii Foldi și Veres, 
numeroși campioni și recordmani naționali, atleți bine 
pregătiți, capabili să realizeze performanțe de valoare 
mondială.

Forța apropiată a echipelor face ca lupta pentru pri- i 
mul ioc să fie deschisă. Valoroasa reprezentativă ma- ’ 
ghiară va primi o replică puternică din partea ediipeloe I 
R.S. Cehoslovace, R.P. Române, R.P. Bulgaria. Este de I 
aștentat o luptă extrem de interesantă mai ales la cate- • 
goriile cocoș, pană, semigrea și grea.

Concursul începe vineri la ora 19 în sala Dinamo, 
(categoriile cocoț, și pană), continuii ici sîmbătă de la' 
ora 17 la celelalte categorii de greutate.

In ajunul acestui important start internațional urăm 
participanților mult succes, rezultate de va'oare, noi 
recorduri I

VALERIU CHIOSE



&
,Cupa 1 Mai“ înaintea ultimei probe
Marți și miercuri îa Capitală a con

ții»» t desfășurarea concursului dotat 
cu „Cupa 1 Mai". La poligonul Tunari 
pentatloniștii an participat marți la cea 
de a treia probă — tirul, care a scos 
în evidență revenirea lui Dumitru 
Țintea (Steaua], învingător cu 960 
puncte. Pe locurile următoare s-au, 
clasat N. Marinescu (Steaua) și Ti- 
beriu Tălmaciu (Dinamo Oradea) cu 
800 și, respectiv, 720 p. învingătoare 
la o distanță apreciabilă pe echipe în 
clasament (2.180), formația Steaua a 
trecut după această probă în fruntea 
clasamentului general pe echipe. Ieri, 
la bazinul de la Fioreasca a avut ioc 
proba de natație — 300 m i>er. Cei 
mai bun timp a fost cei rexl zat de 
N. Marinescu — 4:11,2 (945 p). Pe 

Jocurile următoare s-au clasat: Gh. To
rn rac — 4:19.8 (9C<5 p], P. Drac 
(A.S.A. Brașov] — 4:20,2 (900 p], D. 
Țintea — 4:27,2 (865 p], Gh. Panda 
(A.SA. Brașov) — 4:34.8 (836 p). Pe 
echipe, proba a tost dșugată de a- 
semenea de Steaua, cm 2.715 p ur
mată de A.S.A. Brașov — 2.480 și D-- 
naino Oradea — 1.655 p.

Clasament după patru probe: iadi-

I

ACTIVITATEA LA ZI
vrdual : Olt. Tomiuc (Steaua) 3.330 p, 
D. Țintea (Steaua) 3.086 p, 
Gh. Panciu 2.910 p: pe echipe: 
Steaua — 9.125 p. A.S.A. Brașov — 
7.505 p. Dinamo Oradea — 5.197 p.

Astăzi, la Călugăreni, se desfășoară 
ultima probă a concursului — crosul.

Biroul federal a hotărît să se facă 
unele modilicări în modul de desfășu
rare a celei de a patra etape a cam
pionatului republican pe echipe. Schim
bările sînt determinate de participarea 
unui lot de sportivi romini la concursul 
internațional de la Moscova, compe-

de

Simbălă și daB»kă, la baiioal Flareasca

Pt blocstarturi cci mai buni

CaVida

siudenti înotători!

Faza a doua a campionatului 
republican de motocros
Incepînd cu faza a doua a campio

natului republican de motocros (loc 
de desfășurare orașul Brașov), motoci- 
cliștii noștri își vor disputa întiietatea 
nu într-o singură zi ca pînă acum, ci 
de-a lungul a două zile. Măsura luată 
de F.R.M. vine în ajutorul sportivilor 
care s-aif înscris și participă la cite două 
clase de motociclete. Astfel, sîmbătă 
se vor întrece alergătorii claselor 175 
cmc avansați, 350 cmc tineret și 350 
cmc avansați, iar duminică 175 cmc 
începători, 125 cmc avansați, 175 cmc 
tineret, 350 cmc începători și 250 cmc 
avansați. Traseul pe care vor avea loc 
alergările este situat pe Valea Răcădău- 
lui și măsoară 1800 metri. Antrenamen
tele oficiale vor avea loc vineri intre 
orele 13—18,30.

tiție ce se desfășoară în zilele 
20-22 aprilie.

Programul grupei a Il-a (București) 
va fi următorul : duminică 22 aprilie 
lupte libere, iar întrecerile de „clasi
ce" se vor desfășura în ziua de dumi
nică 13 mai 1962. In cadrul grupei a 
IV-a (Tulcea) programul va fi urmă
torul : întrecerile de „clasice'* vor a- 
vea loc în ziua de sîmbătă 21 aprilie, 
iar cele de „libere" în ziua de dumini
că 22 aprilie. In rest, programul se 
menține neschimbat.

★
Miercuri dimineața a părăsit Capi

tala, pe calea aerului, îndreptîndu-se 
spre Moscova, un lot de luptători ro
mini. Au făcut deplasarea următorii: 
D. Pirvulescu (categ. 57 kg), I. Cer
nea (63 kg), Gh. Dumitru (70 kg), 
I. Țăranu (78 kg), Gh. Popovici (87 
kg) fi N. Martinescu (97 kg). Condu
cătorul lotului este antrenorul emerit 
Ion Comeanu. Sportivii sînt însoțiți și 
de arbitrul internațional Ion Staicti.m, bras. 200 m. bras — toate, băieți și 

fete — 4x100 m. liber și 4x100 m. mixt
In cea de a doua zi a concursului, 

spectatorii prezenți în tribunele bazi
cului Fkreasca vor putea viziona și 
m toieresacr. mec: de polo 
sekecțxxiate studențești.Iatrerestă czre se va desfășura la 

afveLX rejrezectifvdcr de către ixii- 
verț-Tare va leurt pe cei mai in toc 
motăfrv' dr.tr-o serie de orașe ca Bucu
rești. Ctoj Tixișoara. Tg. ■'Vreș, Galați 
de. Vac revedea cu arest prikj nurne- 
aoși amOtari cudoccu^ ucu cu perior- 
■B3țe de valoare rep-blicană printre 
care Sanda Iordan. Lia Nedețea. Mă- 
riuca Rotaru. Ingrid Ungur. Tiberiu Ri
sca. Dmvtru Caminschi șre-

O;. xaioci; (comisia sportivă a 
. UASJt sierganeiede resort dicAVI C 

— au staîaA ca Ena’a să aibă ’o la 
I» duriuța de a nrwaja 9 a prebe :!Mla lH*r 400 m

creșterea tinerelor eie3K-ae b sesis w *TL °e»»in, iwj
de masă, asociația sper i. J Pav - 
colaborare cu comisia ce speeiahtaăe a 
clubului Avîntul din ra«:«-4 16 Fe
bruarie organizează srrrfcă'-l ș: djct- 
nică un concurs deschis coprixr și 
juniorilor bucure-teră. Coaapetr.-â. do
tată cu „Cupa Pasteur", se va ăestî 
șura pe două categorii de vrs'A bă
ieți și fete pînă la 13 aai si iacre 13 
și 16 ani. înscrierile se prinse zlfrăc 
la asociația sportivă Pasieur (jos. Go
lești 333) la sediul ctobvhr Ăx reb ai 
raionului 16 Febniarie br sxnhâ_> ta 
sala de concurs din calea Ftorea-wa 
117. Ora începerii meci r-.ior a îost 
fixată pen ir a 16 (stmbăă) și 9 (du
minică).

r-----------------------

„Cupa Paste«r“, 
o cospetitie desckîsă 

copiilor

mica).
Organizatorii vor oferi frumoase pre

mii ciștigătorilor ca și celor care se 
vor evidenția.

SPORTURI NAUTICE

Pc lacul BcriMrâa

Ci

stadiom
REZULTATE..

RH. VM.CEA Con» raională 
organizat wi concurs pe stadionul

CONCURSURI.
BUCUREȘTI. Pe pista

Republicii s-au desfășurat duminică în
trecerile din cadrul etapei a Ii-a a
„Cupei Primăverii" la marș. Cooarsul 
nu s-a bucurat de succesul așteptat 
fiind prezenți numai 5 măr-ăluHori. A 
surprins în mod foarte neplăcut faptul 
că sportivii de la P.T.T. nu au partici
pat- Iată rezultatele înregistrate: 1. 
Warin Sfânțuică (Metalul) 23:14,0* 
2. Nic. Toader (Olimpia) 23:36,0 ; 3.
Ion Barbu (Olimpia) 24:004); 4. AL - 

iValtăr (Surdomuți) 24:30,0:5 Victor) 
! Suh (Olimpia) 24:40.0. (MCOLAE 
•D. NJCOLAE-coresp.)
I-________________________

a
1 

Mai la czre au participat 40 de băieți 
și 25 de Me. G'era rezuRa’e: fete 
(■ascute 1MBI ; 60 ■>-. El Dinu 92 : 
tang me: El. Dirru 350; jreutale: V. 
Musu'ă &20: fete (născate 1950): 
68 n: EI L'nf.ztass 9,9: lungime: 
E. Rcșesca și V. Zugnsvn 3.50: băieți 
(născut: 1950): M ne N. Pintitie 9,6 
'DRAG ROȘIANL-vnresp.)

Campionatul pe echipe

al Capitalei
! ’>■

i Ini ui
Știința I.C.F. * obținut o nouă 

‘ vie. t)e data aceasta a
en 4—3. Același scor

• avat ți în întîlnirea
(Sleawa, 
! Cu a

cadrul etapei a treia a eampîona- 
de haltere al orașului București, 

victo- 
tntrecut Electra 
a fost înregis- 
dintre Rapid—

iu acest prilej s-au evidențiat urmă
torii sportivi: I). Trandafir 
Cb. Stănescu (255 kg). C. 
kg) ți JE Lăcătuș (205

Ionescu 
(342.5 
(220 kg) și N. Co
la Electra. I. Stoica 
Angliei (305 kg) de

(232,5 k»>. 
Radu (205 
kg) de la 
(307,5 kg) 
kg) de la

Știința I.C.F., v.
’ și C. Drăgnlescu 

Rapid, V. Gri gore 
vaci (260 kg) de 
(237,5 kg) Și A. 
la Steaua.

In urma rezultatelor obținute în cla
samentele campionatului Capitalei pe 
primele locuri se afla : Steaua și Kapid. 
la egalitate, în grupa A, Știința I.C.F. 
In grupa B

între două

Talentata noastră înotătoare, 
dan, ivi putea fi revăzută 
acestei sâptămlni, cu 
campioiatelor universitare

Sanda tor
ta sflrșitul 

prilejul finalei 
de natafie.

I

La prima verificare a jucătorilor noștri fruntași...
Firesc, jocul de verificare a lotu

lui republican de rugbi a' marcat 
pregătirile intense care ee desfășoară 
înaintea marilor întreceri la care 
rugbiștii noștri sînt chemați să parti
cipe în curînd. Am consemnat CU 
bucurie faptul că, de data aceasta, 
selecționabilii au răspuns printr-o 
prezență entuziastă, prestind — în 
general — un joc la nivelul așteptă
rilor. A fost un prilej de satisfacție 
pentru tehnicieni dar și pentru nume
roșii spectatori care au urmărit ieri 
din tribuna stadionului Tineretului 
evoluția celor 42 de rugbiști frun
tași.

Cele două formații — roșii și albaștrii 
— au jucat trei reprize a 25 de mi
nute, toți jucătorii disponibili fiind

In primul teh(urs ciicial al anului

I. Dumitrescu a lovit 195 talere

folosiți în diferite variante. In prima 
repriză scorul este deschis de Pilă 
(albaștri) la o lovitură de pedeapsă;. 
Egalează Moraru printr-o lovitură de 
picior căzută și tot el, repetind faza, 
ridică scorul la 6—3 pentru roșii. In 
celelalte două reprize roșii domină 
insistent și mai înscriu prin Wusek 
(lovitură de pedeapsă), Moraru (lo
vitură de picior căzută), Chiriac (lovi
tură de picior căzută) și V. Rusu (toi- 
cercare transformată de Chiriac). Scor 
final 20—3.

Lotul a dovedit multă venă de 
joc, o bună pregătire fizică și o 
orientare tactică datorită cărora au 
fost create multe faze spectaculoase. 
Am remarcat in mod deosebit, de la 
roșii, pe: Viorel Moraru, Marinachej 
Mateescu, Wusek și Chiriac, de la al
baștri pe Tuțuianu, Pilă, lonlăcheseu 
și Oblemenco. Ca mult interes estr 
așteptată și evoluția acelor rugbișt: 
fruntași care au absentat in mod jus
tificat de la această verificare (Pen- 
ciu, Rusu M., C. Stănescu, Demian 
Teofiloviei, Sava, M. Leonte, Țibu- 
leac, E. Teoooreseu, L Ionescu).

- d. g. -

Trăgătorii de talere din București au 
așteptat cu multă nerăbdare confrun
tarea de marți și miercuri de pe poli
gonul Tunari, prima din acest an, pen
tru a-șî verifica stadiul de pregătire 
ș: penLm cucerirea trofeului pus in joc 
de asociația sportivă Dinamo Obor. 
După rezultatele obținute, nu putem 
spune că toți trăgătorii s-au pregătit 
eu conștiinciozitate in timpul iernii. 
Faptul că. in ziua a 11-a, a bătut vîn- 
tul destul de tare (atunci cînd se dis
putau primele 50 focuri) și mulți tră
gători au ratat in serie nu este o scu
ză. Fiindcă în prima manșă, vremea a 
fost frumoasă și a favorizat pe concu- 
renți.

Necorespunzătoare au fost și condi
țiile de tragere. Datorită faptului că

s-au schimbat arcurile de la mașini, 
multe talere se aruncau sparte. In 
plus, s-au produs întreruperi de ener
gie electrică, precum și alte defecțiuni 
la aparate. Cu atit mai mult trebuie 
să menționăm rezultatul remarcabil 
obținut de campionul olimpic 1. Du
mitrescu, care a „mers" excelent, reu
șind în manșa I 99 talere din 100 
posibile, iar in cea de a doua 96, tota- 
lizînd astfel 195 talere lovite.

Iată rezultatele: Talere aruncate din 
șanț, 200 buc.: 1. I. Dumitrescu (Dina
mo Obor) 994-96=195 t, 2. 
che (Steaua) 964-93=189 t, 
nescu (Olimpia) 82 4-86 
t, 3. A. loanițescu

DE LA I. E. B. s.

Ultima zi pentru concursurile
suplimentare PRONOSPORT U. E. F. A

Azi. 10 a>riiie, este ultima zi cînd 
pot fi depuse buletinele per.tru con- 

supîîmentare PRONOSPORT 
(concursul organizat pe în-

1.

Gh. Ena- 
3. A. lo- 
= 168 

(Olimpia)
854-83=168 t, 5. 1 Stănescu (Steaua) 
844-78=162 t Echipe: 1. Steaua 660 
t, 2. Dinamo Obor 624 t, 3. Olimpia 
585 t

I Citiți

mai _ 
cursurile 
U.E.F.A. --------------- ---------- .
treaga țară și cele 4 concursuri sudii- 
mentare regionale: Brașov, Cluj, Do- 
brogea. Ploiești).
• Reamintim participanților că la 

concursul suplimentar organizat pe în
treaga tară, cu același buletin, fără a 
plăti nimic in plus, au șanse deosebite 
de eistig. astfel : a) cîștiguri obișnuite 
in bani pentru 12. 11, 10 și 9 rezultate 
exacte : b) ciștieuri excepționale in 
obiecte oferite gratuit .din fond spe
cial pe baza cupoanelor numerotate, eli
berate la depunerea buletinelor : c) ciș- 
tiguri cumulate în bani si excepționale 
în obiecte.
• Printre ciștigurile excepționale ofe

rite gratuit, la concursul suplimentar 
U E.F.A. organizat pe întreaga țară se 
află • un AUTOTURISM „MOSKVICI”. 
un SCUTER „MANET”. FRIGIDERE, un 
TELEVIZOR, ARAGAZURI, APARATE 
DE RADIO, una MAȘINA DE CUSUT 
„ILEANA una MAȘINA DE SPALAT. 
un ASPIRATOR DE PRAF și alte 
obiecte.
• Facem cunoscut participanților că 

întrucît meciurile : Progresul — Petro
lul si Dinamo București — Steagul roșu, 
prevăzute în programul concursului nr. 
16 din 22 aprilie, se vor disputa luni ~3 
aprilie, rezultatele acestor meciuri vor 
fi comunicate marți 24 aprilie a.c. in 
ziarul „Sportul popular”, ..Program)'1 
Loto-Pronosport” și la agențiile lMU'~ 
Pronospoi i în seara de 23 aprilie a.c.

Iată acum programul CONCURSULUI 
suplimentar U.E.F.A. organizat pe

Brașov,

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.

11.

12.

Pentru a evita aglomerațiile la ea 
sele de bilete, întreprinderea de Ex 
ploalare a Bazelor Sportive a luat mă 
suri ca biletele pentru jocurile de fot 
bal care vor avea loc în periodul; 
20—29 aprilie a.c., să se vindă astteV

Pentru jocurile din cadrul Turneulu 
U.EF.A. care vor avea loc pe Studio 
nul Republicii, după cum urmează

20. IV R.F.G. — PORTUGALIA s 
R.P.R. — BELGIA.

22. IV: R.F.G. — BELGIA și R.P.R 
— PORTUGALIA.

24. IV: PORTUGALIA.^ BELGV 
și R.P.R.—R.F.G., incepînd tie luni 1( 
aprilie a.c.

Pentru cuplajul Progresul — Pe 
trolul și Dinamo Buc. — Steagul roși 
(categoria A) care va avea loc Iun 
23 aprilie a.c. pe Stadionul 23 August 
incepînd de miercuri 18 aprilie a.c.

Pentru jocurile semifinale și finali 
din cadrul Turneului U.E.F.A. care vo: 
avea loc la 27 și 29 aprilie pe Stadio 
nuj „23 August", 
aprilie a.c.

Biletele se vor găsi de vinzare 1; 
următoarele case 
Vidu, Agenția 
din calea Victoriei nr. 5, C.C.A. și sta 
dioanele 23 August, Republicii, Dinam» 
și Ciulești.

incepînd de joi 1

de bilete: str. lot 
Centrală Pronosport

— Belgia (20. IV) Bucu-

S. Cehoslovacă (20. IV)

Olanda (20. IV)
— R.

R. P. Romină 
rești 
U.R.S.S.
Ciut
R. P. Bulgaria
Ploiești
Italia — R. P. Polonă (20. IV) Brașov 
Turcia — R. P. Ungară (20. IV) Con
stanta
Franța — Spania (2$. IV) Constanta 
Iugoslavia — Anglia (20. IV) Ploiești 
R. P. Romină — Portugalia (22. IV) 
București
R. P. F»olonâ — Austria (22. IV) Bra
șov.
R. P. Romină —
IV> București 
U.R.S.S. — R. D.
Cluj
R. S. Cehoslovacă
Cluj.

Rețineți. închiderea 
mentar U.E.F.A. organizat pe întreaga 
tară, și a celor 4 concursuri suplimen
tare regionale U.E.F.A., ARE LOC AZI, 
10 APRILIE. ORA 24.

PRONOEXPRES

R.F. Germană

Germana (24.

— Grecia (24.

(M.

IV)

IV)

concursului supîi-

La tragerea Pronoexpres nr. ÎS din
— ‘ extrase din urnă13 auriile 1962. au fost 

următoarele numere :

12 31 16 35

Numere de rezervă :
Fond de premii : 489.114.
Tragerea

mercuri 25 aprilie >962, 
Saligny nr. 2, ora 19.

■rx.vKv.tzviț rnriaotfltă rîp

următoare

29 19

23 48.

locva avea 
în București, str

Loto-Pronosport.

j

!

99*SPORT ȘI TEHNICA*4
Revistă lunari a Uniunii de Cul
tură “Fizică și Spori din R.P.R.

ț fn paginile revistei vefî putea 
| cili articole, țtiri ți noulă|i din 
l domeniul sporturilor aviatice, ra- 
' dioamaforismului, sporturilor nau- 
l lice, aufo-moto, tirului, turismului 
} sportiv, precum ți materiale pri- 
| vind aviafia modernă, radio-elec- 
ț ironica, tehnica rachetelor, cuce- 
| rirea Cosmosului etc.
L--...„J.

★
Se aduce la cunoștință că pentn 

jocurile de fotbal din cadrul Turneulu 
U.E.F.A. care vor avea loc intre 20—2! 
aprilie a.c. sînt valabile următoarei* 
serii de bilete:

STADIONUL REPUBLICII
Pentru 20 aprilie a.c. seria 98, pen 

tru 22 prilie a.c. seria 99, pentru 2- 
aprilie „.c. seria 100, pentru 25 apriiii 
a.c. seria 102.

STADIONUL 23 AUGUST
Pentru 27 aprilie a.c. seria 96, pen 

tru 29 aprilie a.c, seria 97.-

8

I
r

Petrecefi concediul de odihnă în lunile aprilie ți mai beneficiind 
tarife reduse in frumoasele slafiuni climaterice :

BUȘTENI, PĂLTINIȘ, TUȘNAD, BORSEC. SOVATA
(15 lei pe zi cat. I ; 20 lei pe zi cat. II ; 22 lei pe zi caf. III) 

SINAIA, PREDEAL, LACUL ROȘU
(15 lei pe zi cai. I ; 20,50 lei pe zi cai. II; 23 lei pe zi cat. 

Servicii complefe, 3 mese pe zi, cazare confortabilă
Reduceri penfru copii : pînă la 7 ani, cazare gratuită ți 50% din 
pentru masă ; de 'a 7—14 ani reducere 50% din tariful pentru 

50% reducere pe C.F.R. ți i.R.T.A.
Înscrieri Ic toate Agențiile ț< Filialele O.N.T. Carpal'

de

HI)

tontul
cazare

8 i
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De miine, în sala Floreasea

Un important turneu internațional de baschet masculin
In prima zi : R.S.S, Ucraineană-R. P. Ungară și R. P. Romînă-R. P. Romînă (tineret) 

be miine pînă duminica, amatorii 
[baschet din Capitală vor avea pri
pi să urmărească desfășurarea u-
L din cele mai interesante turnee 
emaționale masculine disputate în 
|mii ani în țara 
această întrecere
R.S.S. Ucrainene 

puri de echipele 
creț ale R.P. 
tificat interes în jurul meciurilor 
[vor fi găzduite de sala Floreasea. 
Dintre oaspeți, primii au sosit bas- 
[tbaliștii sovietici. Ieri dimineață,

IL-18 a adus de la Kiev 12 jucă- 
h selecționați din 3 echipe frunta- 
f Stroitel și Casa Ofițerilor din 
ev și Burevestnik Odesa. Din a- 
tia, 11 sînt maeștri ai sportului,

noastră. Prezența 
a reprezentative- 
și a R.P. Ungare, 
de seniori și de 

Romine, creează un

campionatului european și s-a înche
iat cu victoria formației maghiare cu 
scorul de 71—60.

Intr-o companie atit de valoroasă, 
misiunea reprezentativelor noastre

este destul de dificilă. De aceea, bas- 
chetbaliștii romîni vor trebui să lupte 
cu toată hotărirea, să folosească toate 
cunoștințele lor, pentru a obține per
formanțe cit mai bune.

Turneul internațional de șah 
faza decisivăa intrat in

I Programul zilei de miine: sala 
lloreasca, de la ora 18,15: R.P. 
rOMINA—R.P. ROMÎNĂ (tineret):

S.S. UCRAINEANA—R.P. UNGĂ 
[A. Formații: R.P. ROMINA : Fol- 
|ert, N'edef, Novacek, N’iculescu.
Ibu, Spiridon, Nosievici, Demian, 

liurgiu. Kiss, A. Popovici, Predu- 
h; R.S.S. UCRAINEANA: Valtin, 
[îstovkin, Gladun, Koveanov, Okip- 
fak, Budiak, Ceciura, Stremouhov, 
fulaev, Selogon, Manikian, Baglei: 
t.P. UNGARA : Bohaty, Gabany, 
lolik, Temesvary, Gyulai, Tuboly, 
[filcsar, Liptay, Racz. Glacz. Labor- 
[ri Orbay ; R.P. ROMINA (tineret): 
[iaconescu, Cernea, Visner, Bare
le, Dimaneea, Balirrt, Scripcaru, 
kidescu, Paraschivescu, Cimpeanu, 
edula, Stănescu.

E plăcut să ai o amintire din Bttcurețliul aflat ui pliui primăvară. Baschet- 
bailytii reprezentații ei R.S-S. Ucrainene au profitat de ziua însorită de ieri ți 
S-au fotografiat in fafa frumoasei clădiri a Ateneului Romin.

Foto: Gh. Amuza

Concursul hipic internațional de ia Nisa

6 dintre ei au făcut parte din 
pipa campioană mondială universi- 
ă la Sofia (Valtin - 2.04 m, corn- 
pent al reprezentativei U.RS.S.. 
bdnn — 1.86 m, Stremouhov — 1.88

Sclogon — 1.97 m, Vistovkin - 1.88 
I si Baglei - 1.90 m). Cel mai tinăr 
pător (18 ani) și in același timp cel 
ki înalt (2.10 m) este studentul în 
Ml II al Institutului de cultură fî- 
ă din Kiev, Okipniak, o reală spe- 
hlă a baschetului sovietic.
Echipa maghiară este așteptată să 
beaseă în cursul zilei de azi. Ulti- 
L confruntare dintre selecționatele 
P- Ungare și R.P. Rooiîne a avut 
I anul trecut la Belgrad, în cadrul

NISA (prin telefon). Sîmbătă, 14 a- 
prilie, a început în sala Palatului Expo
ziției orașului Nisa concursul hipic in
ternațional oficial. La întreceri iau par
te cei mai buni călăreți din Italia, 
Spania, Anglia, Belgia, R.P. Romînă, 
R.F. Germană, Brazilia și Franța. La 
acest concurs țara noastră este repre
zentată de Gheorghe Langa, Vasile 
Pinciu, Virgil Bărbuceanu, Constantin 
Vlad și Andrei Costea.

Drumul lung parcurs de caii noștri 
(9 zile) a influențat asupra comportării 
lor în primele trei zile de concurs. Cu 
toate acestea echipa țării noastre forma
tă din Langa pe Rapsod și Pinciu pe 
Bîrsan a reușit un rezultat meritoriu

ȘTIRI
Se aduce la cunoștință că la jo

curile de fotbal din cadrul Turneului 
lU.E.F.A., sint valabile următoarele 
P>oi tipuri de legitimații vizate pe 
anul 1962:

— roșii și maro în piele pentru 
tribuna oficială, respectiv Sectorul 0.

— verzi în dermatin, insolite de 
legitimații speciale tip L'.E.FA., Ia 
masa presei.

— albastre in dermatin, verzi in 
dermatin, gri in dermatin, ale 

maeștrilor emeriti ai sporturilor și 
antrenorilor emeriți, gri dermatin

I cri ștampila fotbal, arbitri și anlre- 
«ori de fotbal, bej in dermatin eli
berate de Consiliul UCFS oraș 
București și Consiliul regional 
UCFS București (numai cele care 
sint valabile la toate manifestațiile 
sportive și cele cu ștampila fotbal) 
la tribuna I.

PREGĂTIRILE LOTULUI 
DE TINERET

In cadrul pregătirilor loturilor 
ezentative, ieri după-amiază a

Au
dio

ȘTIRI... ȘTIRI...
loc pe terenul II din Parcul ,23 
gust" un antrenament cu o parte 
jucătorii lotului de tineret Antrenamen
tul a constat dintr-un joc cu formația 
de tineret a Progresului. Au participat 
următorii jucători: Urziceanu (CSO 
Craiova), Andrei (Metalul Tîrgoviște), 
Jenei (Știința Timișoara), Hălmăgeanu 
(Steaua) șî Zaharia (Grisul Oradea), 
Antonică (Metalul București), Pașcanu 
(Progresul), Cucu (Minerul Lupeni), 
Adam (Ind. Sîrmei),_Tomeș (Steaua). 
Harșani (Crișana

RESTANȚĂ IN

Oradea.)

CATEGORIA B

Runda a 9-a și întreruptele de ieri 
dimineața au adus o primă și serioasă 
clarificare în desfășurarea atît de 
strinsă pînă acum a turneului interna
țional de șah.

Holmov și Șianovski au urcat pe 
primul loc. Marele maestru a cîștigat

'OOOUOOOOOOOOOfX

Rezultate tehnice. Runda a 9-a: Dri
mer —- Sajtar 1—0, Thorgbergsson — 
Drozd l—o, Șianovski — Baumbach 
Vf—Popov — Dunkelblum 1—0, 
Kozma — Honfi 1—0, Gheorghiu
— Georgescu 1—0, Pavlov — Mititelu 
0—1. întrerupte: Drozd — Kozma 
0—1, Șianovski — Drozd 1—0, Honfi
— șianovski 0—1, Kozma — Geor
gescu 2/r-Gheorghiu — Holmov 
0—1, Holmov — Drimer i!t—1h.

Aseară, în runda a X-a : Dunkel
blum — Holmov 0-1, Georgescu—Dri
mer 0-1, Mititelu—Șianovski 1lt—Vr, 
Baumbach — Kozma Vs—7î, Popov— 
Pavlov tlr-1lt, Sajtar—Radovici

In clasament : Holmov 7 p, Drimer 
67» (1), Șianovski 67«, Mititelu, Baum
bach, Popov, Kozma 6, Radovici 
57» (1), Gheorghiu 5 (2) etc.

Astăzi este zi de odihnă pentru 
participanți.

OOOCJOCCOCXDOOOOdt

Honfi și mai mult, vorinternațional . _______ _
trebui să depună eforturi pentru a nu 
pierde contactul cu „capul coloanei".

Oricum, turneul a intrat în faza de
cisivă. Și sîntem mulțumiți că în lupta 
pentru primele locuri sînt angajați 
patru din cei șase jucători romîni par
ticipanți la turneu. Pentru toți credem 
că se impune adoptarea unei tactici 
mai ofensive, care să schimbe ritmul 
destul de lent în care s-a înaintat pînă 
în prezent (v. ch.).

de scrimă a! tineretului
a plecat la Cairo

re-

S-a pus în vînzare 
ROGRAMUL TURNFULUI U.E.F.A. 1 
cu un booat material documenta» ;£

Ieri, la Galați. __
namo a dispus de CFR Pașcani cu 
3—I (2—0) prin punctele 
de Dărăban (min. 12 și 22) 
traseu (min. 90), respectiv, 
(min. 84). In prima repriză 
un joc frumos, în care înițrah’va a a- 
parținut dinamovișfilor. (Gh. Arsenic, 
coresp.).

• Meci amreal la Tg. Mureș: Mu
reșul — CSM Mediaș 1—1 (1—1). Au 
marcat: Jozsi (min. 12) pentru gazde, 
Ziga (mia 36) pentru oaspeți.

• Meciul
rești — St roșu se va disputa luni, 
23 aprilie, la ora 10, pe stadionul Di
namo. Cealaltă partidă de tineret. Pro
gresul — Petrolul, n-a fost încă pro
gramată.

• Intîlnirea internațională dintre 
echipele R. P. Ungare și Uruguayului 
s-a încheiat cu un rezultat de egali
tate : 1-1 (0 0).

echipa locală Dî-

nu reale 
și Pă- 

Roeoiea 
a fost

de tineret Dinamo Bucu-

C.S.ALS. IASI-KAIRAT ALMA-ATA
0—0

IAȘI 18 (prin telefon). Ambele e- 
chipe au oferit un joc spectaculos, cu 
multe faze de gol. Oaspeții au dove
dit o bună pregătire fizică. Ieșenii au 
ratat cîteva ocazii favorabile de a în
scrie prin Milea (min. 15) și Leahe- 
vici (min. 17 și 85). (P. Codrea ți 
A. Scăunaș, coresp.).

în proba de releu, în care s-a clasat pe 
locul 4, înaintea puternicelor formații 
ale Angliei, Spaniei, R.F. Germane etic. 
Proba a revenit reprezentativei Italiei 
(P. D'lnzeo și Mantinelli) urmată de 
două echipe franceze. Pînă acum echipa 
Italiei s-a arătat cea mai puternică for
mație din concurs, component» ei cîsti- 
gînd cele mai multe probe.

In proba de deschidere, la care au 
luat parte 82 concurenți, cîștigatâ de 
Piero D’lnzeo. călărețul romin Gh. Lan
ga cu Rubin a ocupat locul 12 cu 4 
puncte penalizare. Pinciu cu Clasic lo
cul 24 cu 12 p., Bărbuceanu cu Nela 
locul 32 cu 16 p. și Costea cu Arcaș 
locul 33 cu 16 p. In cea de a doua 
probă desfășurată sîmbătă (barema C, 
înălțimea maximă 1.40 m) cîștigatâ de 
Geneste (Franța), reprezentantul nos
tru V. Bărbuceanu a reușit să se cla
seze, cu Robot, pe locul 9 cu 0 p. în 
timpul de 85,2 sec, față de 
realizat cîștigătorul probei. Langa cu 
Rapsod a terminat și el fără 
dar în timpul de 88,1 sec., 
l-a clasat pe locul 13 din 62 partici
pant!.

Cele două probe desfășurate dumini
că, dotate cu „Marele Premiu al Fran
ței*, au revenit prima Iui Piero D'lnzeo 
(0 p., timp 76,9 sec.) și a doua brazi
lianului Givaudan și italianului Man
tinelli, clasați Ia egalitate. In prima 
probă (61 participanți), Pinciu cu Bir- 
san și Costea cu Diavolo au ocupat 
locuriie 11 și, respectiv, 
p, Bărbuceanu locul 13 
Langa cu Rapsod locul 
In cea de a doua probă 
panți) Langa cu Rubin și Bărbuceanu 
cu Nela au terminat proba pe locurile 
15 și, respectiv. 20. Concursul conți- i 
nuă pină in ziua de 23 aprilie.

finalul dificil din intîlnirea cu Gheor
ghiu, Șianovski a obținut victorii con
secutive la Drozd și Honfi. Fruntașii 
clasamentului au acumulat același nu
măr de puncte dar Holmov are o par
tidă întreruptă la Radovici care tre
buie să-i mai aducă cel puțin o jumă
tate de punct

Plutonul compact al celor cu 5'/2 P 
este condus de Drimer, autorul unei 
frumoase victorii poziționale la Sajtar 
și al unei remize la Holmov, într-o 
partidă pe care a dominat-o. Florin 
Gheorghiu și Radovici, iar maestrul 1

In cursul zilei de 
tivele de scrimă ale .
Criteriul mondial de scrimă al tine
retului au părăsit Capitala, indrcptîn- 
du-se pe calea aerului spre Cairo, ora
șul care va găzdui această mare com
petiție a „speranțelor".
Au făcut deplasarea următorii trăgă

tori : Ana Ene, Suzana Tassi, Ionel Drun. 
bă, Mihai Țiu, Ștefan Haukler și Zoi- 
tan Rohoni.

Din delegație mai fac parte: pref. 
Fiorin Panaitescu, membru al Birou
lui F.R.S., conducător, proi. Dionisie 
Tepșan, secretar general al F.R.S. și 
Angelo Pelegrini, antrenor.

marți, reprezenta- 
țării noastre la

O interesantă intilnire de tenis

R. P. Romînă-R. P, Polonă

73,2 cit a

penalizare 
fapt care

12 cu cite 4 
cu 7'ft p și 
20 cu 11 p.
(34 partici-

Tenismanii noștri fruntași susțin 
timp de trei zile (vineri, simbătă și 
duminică) o interesantă și utilă întil- 
nire în compania jucătorilor polonezi. 
Este vorba, după cum se știe, de în
trecerea amicală dintre reprezentative
le R.P. Romine și R.P. Polone, care se 
va desfășura pe terenurile de la Pro
gresul. Intîlnirea are darul să arate 
gradul de pregătire a reprezentanților 
celor două țări înaintea disputării pri
mului tur ai Cupei Davis (R.P. Romî- 
nă-Izrael la București și R.P. Polonă- 
Norvegia la Oslo).

Ion tiriac, Constantin Năstase și 
Petre Mărmureanu care fac paj-te din 
echipa romînă în partida cu R.P. Polo
nă s-au pregătit sub conducerea an
trenorului Marin Viziru și manifestă 
o formă mulțumitoare. Slntem convinși 
că ei vor lupta cu toată hotărirea și 
încrederea în forțele lor pentru o com
portare cit mai bună.

Astăzi va avea loc tragerea la sorți 
a meciurilor, iar miine cu începere de 
la ora 15 va începe prima partidă de 
simplu. In continuare se va disputa al 
doilea meci de simplu.

Reprezentativa de tenis a țârii noastre, intilnește in aceste zile echipa R. P- Po'one. 
în foto^mție, de la stinsa la dreapta: E. Cristeu (rezerva), P. Mărmureanu, 

I. Țiri+c ți C. Năstase, după ma antrenament Foto: T. Keibu

* \

Campionatele feroviare de popice

Selecționata tării noastre
vicecampioană a Europei

• Petre Purje pc locul 3 iu tlosdmcnlul indiududl

i

S-a iBCheiat

VTENA 18 (prin telefon). — La ac
tuala ediție a campionatelor euro
pene feroviare de popice care s-au 
desfășurat marți și miercuri pe arena 
cu patru piste „Schwarz — Weiss — 
Westbahn" din Viena, au fost pre
zente cele mai valoroase selecționate 
de pe continent. După două zile de 
întreceri viu disputate, 
fost cucerite de jucătorii 
avantajați și de faptul că au 
pe piste binecunoscute de ei.

Sportivii noștri, care au 
vicecampioni ai Europei și au 
locul III in clasamentul 
prin Petre Purje, 
cinste pe popicarii feroviari din 
R.P R. Luptind cu ardoare pentru glo
ria sportivă a patriei, echipa ferovia
ră a R.P.R. a reușit să întreacă for
mațiile R.D.G.. fosta deținătoare a 
titlului. R.P.U., R.P.F-I., R.S.C., R.F.G. 
și aîte selecționate tu renume. Pentru 
comportarea lor frumoasă, cei șase 
popicari romîni merită calde felicitări.

titlurile au 
i austrieci, 

evoluat

devenit 
ocupat 

individual 
au reprezentat cu 

feroviari

Și acum iată cele doua elaramente: 
ECHIPE: 1. Austria 5.299 p.d (cam
pioană feroviară europeană). 2. R-P.R. 
5.075 o.d.. 3. R.D.G. 4.982 p.d.. 4-
R.P.U. 4.980 p.d., 5l R.P.F.I. 4.971 p. 
d., 6. R.S.C. 4.961 p.d., 7. R.F G. 4.394 
p.d.. 8-
3.921 p.d.
(Austria) 
(Austria) 
(R.P.R.)
(R.D.G.) 902 p.d.

Franța 4.582 p.d., 9. R.P.P.
INDIVIDUAL: 1. W. Grois

938 p.d., 2. F. Siakfrantz
916 p.d., 3. Petre Purje

913 p.d., 4. L. Sternberg

taieil rater irațional de volei feminin 
de la Tourcoing

In noaptea de luni spre marți, tîr- 
ziu după miezul nopții, s-a încheiat 
tumeul-semifinal de la Tourcoing 
(Franța) din cadrul „Cupei campionilor 
europeni-. In cel mai important meci, 
Burevestnik Odesa a întrecut Dinamo 
București cu 3—0 (10, 11, 10), califi- 
cindu-se astfel pentru finala competi
ției, unde va 
câștigătoarea 
final.

In cealaltă
grad — Tourcoing Sports 3—0 (4, 10, 
4>-

intilni pe Slavia Sofia, 
primului turneu semi-

partidă : Partizan Bel-

Steaua participă la turneul internațional 
de rugbi de la Parma

In zilele de 23 și 25 aprilie se 
vor desfășura la Parma, in Italia, 
jocurile din cadrul tradiționalului 
turneu internațional de rugbi.

La turneu participă echipele: 
F. C. Parma, C. S. Vichy. C N. 
Barcelona și campioana țării noas
tre, Steaua. Rugbiștii romîni vor 
pleca la Parma miine seară.
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La sosirea

LA CLUJ: sute de spectatori 
la antrenamente
18 (prin telefon, de la 

rostru). Ieri diminea|ă, cind 
sovietici au ieșit din hotelul 

îndreptîndu-se spre par-

Primele întîlniri • • •

( CLUJ 
f trimisul 

■’ juniorii 
„Continental", 
cui călărețului de bronz, Matei Corvin, 
Piața Libertății s-a umplut imediat.

Clujul trăiește intens ajunul acestui 
veritabil campionat european al junio
rilor. Sute de oameni au asistat marți 
la antrenamentele echipelor U.R.S.S. și 
Greciei Da ți-mi voie să aleg din cele 
cîteva sute de spectatori prezeoți la 
„vizionare". pe antrenorul federal Co
loma n Braun și

„l-am văzut pe juniorii sovietici timp 
de două ore. Menționez în mod cu to
tul special disciplina antrenamentului. 
Remarc, de 
trti tehnică ;
antrenament
iement

• văzut 
Sînt : 
pă ru t 
cieiii buni, 
ved i t a

’ tini, care în 
nice, a < 
reeitaț de

să-i dau cuvîntul :

asemenea, preocuparea pen- 
80 la sută din volumul de 
revine 

izbitor :
și echipa 

scunzi, dar 
deficitari 

Cel mai bun.
fi... antrenorul lor Bino Mar. 

timpul demonstrațiilor teh- 
oferit publicului un adevărat 

y virtuozitate fotbalistică".
în încheiere, cîteva cuvinte din partea 

conducă torului delegației sovietice, Gri
gori P in aice v : „Doresc ca tinerii ju
niori ai Europei să fie adversari doar 
în timpul minutelor petrecute pe gazo
nul întrecerii. Fie ca spiritul de priete
nie să ne bucure inimile, iar cel mai 
bun să învingă*.

Juniorii din R. S. Cehoslovacă 
R. L). Germană sosesc, joi la Cluj.

tehnicii. Un alt e- 
individualizarea. Am 

Greciei. Juniorii greci 
foarte rapizi. Mi s-au 
ca rezistență. Tehni- 

însă, s-a do-

Ploic$knii iac pronosticuri

BULGARIA SI IUGOSLAVIA
FAVORITELE GRUPEI

PLOIEȘTI 18 (prin telefon de la 
trimisul nostru). Interesul cu care sînt 
așteptate jocurile grupei B sporește cu 
fiecare oră care ne apropie de începe
rea competiției. Ploieștenii, mari iubi
tori ai fotbalului, zăbovesc în fața afi
șelor care anunță importantele între
ceri europene rezervate echipelor de 
juniori. Din discuțiile amatorilor de 
pronosticuri (și sînt destui), cefe mai 
multe sufragii la obținerea calificării 
pentru semifinale le . întrunesc repre
zentativele Bulgariei și Iugoslaviei. 
Nu este exclus însă (sînt unii de pă
rere) ca Billy Wright să Ii alcătuit un 
„team" în stare să producă surprize.

Stadionului Petrolul i s-au adus 
ultimele retușuri. Gazonul se prezintă 
în perfectă stare.

Miercuri au sosit în localitate și pri
mele formații : dimineața selecționatele 
Iugoslaviei și Bulgariei, iar seara e- 
chipele Angliei și Olandei.

In orele de răgaz, componenții lotu
rilor vizionează în holul hotelului pro
grame de televiziune, joacă șah, 
tesc reviste.

După-amiază echipele bulgară și 
goslavă au luat un prim contact
terenul de joc în cadrul unui antrena
ment de acomodare. Părerea generală 
asupra calității acestuia: excelent.

GH. NICOLAESCU

GRUPA A — BUCUREȘTI 
(Stadionul Republicii) 

Ora 15.00 : R.F. Germană—Portugalia
Ora 16.45 : Romînia—Belgia

GRUPA B — PLOIEȘTI 
(Stadionul Pebolul) 

Ora 15.00 : Bulgaria—Olanda 
Ora 16.45 : Iugoslavia—Anglia

GRUPA C — CONSTANȚA 
(Sfadionul „1 Mai") 

Ora 15.00: Turcia—Ungaria 
Ora 16.45 : Franfa—Spania

GRUPA D — BRAȘOV 
(Stadionul Tractorul)

Ora 15.00 : Austria—Brașov (în afara Turneului) 
Ora 16.45 : Italia—-Polonia

E — CLUJ

Ca întotdeauna in preajma mari
lor competiții sportive internațio
nale, cind Bucureștiul e vizitat de 
sute de oaspeți de peste hotare, la 
Gara de Nord sau — mai des — 
pe aeroportul Băneasa, domnește o 
animație deosebită. In aceste zile, 
trenurile și avioanele plecate din 
toate colțurile Europei aduc in Ca
pitala noastră pe tinerii fotbaliști 
participant la Turneul U.E.F.A.

lată, mai jos, citeva declarații și 
impresii ale oaspeților, culese la 
primele momente după sosire...

HAUSNER. 
MARILE

KOVALIK SI KEDZIA.
SPERANȚE ALE ECHIPEI 

POLONEZE

seara, pe aeroportul Băneasa. 
voie bună și optimiști, co

GRUPA
(Stadionul orășenesc)

Ora 15.00: R.D. Germană—Grecia 
Ora 16.45 : Cehoslovacia—U.R.S.S. t

GRUPA A (BUCUREȘTI)-GATA DE ÎNTRECERE
— Noutăți din rindurile juniorilor noștri —

Republicii... 
jocurile uneia 
grupe ale Tur-

București, Stadionul
Aici se vor disputa 

din cele mai puternice 
ticului. Lucru, de altfel, subliniat de 
numeroși conducători ai echipelor străi- 

pentru care n-ar fi dede, loc surprin

IOAN CHIRILA

VOINEA (Romînia)

zător dacă cîștigătoarea celei de a XV-a 
ediții ar fi desemnată chiar 
cele patru țări ale acestei grupe

Echipa noastră are 
versari redutabili. în 
meciuri însă, jucătorii

dintre 
„A", 

de înfruntat ad- 
vederea acestor 
s-au pregătit cu

multă rîvnă. cu pasiune și ardoare. Ei 1 
vor să confirme succesele predecesori- 1 
lor lor și poate chiar să le depășească. < 
Posibilități au. In meciul amical cu 
Turcia, echipa a dovedit un potențial 
fizic ridicat și o bună omogenitate, o- 
rientare spre joc ofensiv și eficacitate; 
în plus : combativitate, dîrzcnie, voință. 
Seriozitatea cu care și-au continuat pre
gătirile constituie o garanție pentru o 
comportare demnă, de prestigiu, așa 
cum doresc iubitorii fotbalului.

In cursul acestei săptămîni, juniorii 
noștri au făcut antrenamente zilnice : 
luni cu caracter fizic și tactic; marți 
(105 minute) joc la două porți cu Me- 
talul-juniori; miercuri antrenament de 
revenire. Azi, pregătiri ușoare, de miș
care, fără balon. Formația de bază este 
aceea din partida cu Turcia, în care 
însă fundaș stînga va juca Măndoiu în 
locul lui Răcelescu, accidentat sîmbălă, 
iar postul de mijlocaș dreapta urmează 
să-l ocupe Jamaischi.

Portughezii s-au antrenat ieri după- 
amiază pe stadionul Dinamo, de data 
aceasta cu balonul (marți făcuseră un 
ușor antrenament, de acomodare, fără 
minge). Echipa lor? Iat-o: Melo—Fer
nandes, Quaresma, Bras—Gervasio, Car
doso— Eduardo, Nelson, Guerreiro, Bui, 
Madeira.

Astăzi, ultimele pregătiri : ale belgie
nilor și vestgermanilor, sosiți aseară. 
Și definitivarea formațiilor pentru pri
mul lor meci.

Vineri 
Plini de 
boară din avion juniorii polonezi. Con
ducătorul lor, PROF. MOTOCZYINȘKI 
ne declară : „Anul trecut am fost fina- 
liști. De data aceasta, nu știu dacă 
vom reuși o performanță asemănă
toare, dar am convingerea că în serie 
ne vom clasa pe primul loc. Principalii 
noștri adversari de la Brașov vor fi 
italienii, care au avantajul tehnicii și 
al vitezei. Acestui avantaj noi le 
opunem o bună pregătire fizică, calmul 
și dorința de victorie care-i animă 
pe toți jucătorii noștri. Sintem bine 
pregătiți pentru acest turneu. Cei mai 
buni jucători ai noștri sînt cele două 
extreme Hausner și Kovalik. ambii de 
la Cracovia, și fundașul dreapta Kedzia 
de la Gdynia. După părerea mea, fa- 
voriții grupelor sînt: Romînia, Iugo
slavia, Ungaria, Polonia și U.R.S.S.".

La Constanța: echipele

pregătiri
CONSTANȚA 18 (prin telefon de 

trimisul nostru). — Primii oaspeți 
sosit în localitate în cursul zilei 
marți. Echipa Turciei a venit la Con
stanța cu autocarul, iar juniorii din 
selecționata R. P. Ungare, seara, cu 
trenul.

Miercuri dimineață juniorii maghiari 
au făcut un ușor antrenament pe... pla
jă. Cu acest prilej am stat de vorbă 
cu antrenorul echipei, Sandor Kapocsi, 
care ne-a declarat :„După cum se știe 
in partida de debut vom evolua in

la 
au 
de

cl-

iu-
cu

P. GAȚU

BRAȘOV: antrenamente, antrenamente
BRAȘOV 18 (prin telefon de la trimi

sul nostru). In preajma începerii jocu
rilor grupei D, în oraș domnește mare 
animajie. Fiecare amator de fotbal se 
grăbește să-și procure bilete. Ii îmbie 
și timpul foarte frumos, primăvăratic, 
călduros, și perspectivele jocurilor.

Primii care au venit au fost juniorii 
austrieci, descinși din tren mărfi 
noapte. După cîteva ore de somn, ei 
au putut fi văzuți pe la 9.30 dimi
neața pe Stadionul Tineretului la an
trenament. Și încă un antrenament de 
durată: aproape trei ore, din care ju
mătate cu balonul. La sfirșit am stat

E BINE SA ȘTIȚI...

de vorbă cu Karl Geyer, selecționerul 
unic pentru jun’rori, fost de 28 de ori 
internațional. El pregătește echipa na
țională de juniori de 10 ani și de „sub 
mîna lui" au ieșit internaționali repu- 
tați ca Hanappi, Nemec, Horak, Os- 
lanski etc. Geyer ne-a informat că nici 
unul din juniori nu joacă in liga I 
austriacă și că cei mai talentați din- 
tri ei sînt mijlocașul Hasil și stoperul 
Janetschek. „Sintem mulțumiți de fap
tul că avem posibilitatea să jucăm cu 
echipa Brașovului. Acest meci va fi 
foarte util pentru pregătirea
— ne-a spus Geyer.

Joi — zi de antrenamente 
In afară de austrieci, se vor 
găti și juniorii polonezi și
sosiți azi după-amiază de la București.

Echipa Brașovului se prezintă bine 
pregătită. In lot au fost introduși 
cîțiva juniori noi: Iancu, Petrea și 
Birsan.

ecliipei",

generale, 
mai pre- 

italieni,

i ■
EROL BOR ALA (Turcul)

a-

• Turneul este organizat în fiecare 
an, primăvara. Organizarea este atri
buită de către U.E.F.A. uneia din fe
derațiile naționale europene care a so- 
licitat-o.
• Ediția actuală este jubiliară: a 

XV-a.
• Sistemul de disputare. In prima 

fază, pe grupe, fiecare echipă joacă 
cu toate celelalte meciuri simple, pe 
baza cărora se alcătuiește un clasa
ment. In caz de egalitate de puncte, 
va fi luat în considerare golaverajul. 
Dacă egalitatea se menține, atunci 
comisia de juniori U.E.F.A. fie că va 
decide disputarea unui joc suplimentar 
de 20 de minute, fie că va recurge la 
tragerea la sorți. In turul final, me
ciurile sînt simple, eliminatorii. In semi
finale meciurile încheiate ' la egalitate 
vor fi prelungite cu cile două reprize a 
10 minute și daca nici una din echipe nu

înscrie vreun gol, cîștigătoarea va fi 
desemnată prin tragere la sorți. Finala 
nu se prelungește în caz de egalitate. 
Fiecare finalistă va deține cupa cîte 6 
luni.
• Jocurile se dispută după regula

mentul de joc F.l.F.A. O singură ex
cepție : meciurile Turneului durează 
80 minute (două reprize a 40 minute) 
și nu 90.

• Nu sînt admise schimbări de ju
cători, afară de portar, care — pentru 
accident constatat — poate fi înlocuit de 
rezervă în tot timpul meciului.

• Juniorii care au fost selecționați 
în reprezentativele A, B, sau tineret, nu 
pot participa la Turneu, chiar dacă 
au virsta reglementară.

• Formațiile echipelor pot fi schim
bate de la meci la meci, în cadrul 
lotului de 16 jucători anunțați comisiei 
de organizare.

I. OCHSENFELD

compania fotbalișttlor turci. Pină 
cum am intilnit de trei ori echipa Tur
ciei și am ciștigat de tot atitea ori. 
Sper că și de data asta vom reuși să 
încheiem partida cu o victorie". După- 
amiază, reprezentativa maghiară a mai 
făcut un antrenament, de astă dată pe 
terenul „8 AAai“.

In cursul aceleiași dimineți s-au an
trenat — pe terenul „Petrolul" — și 
fotbaliștii turci. Antrenorul lor, Sabrt 
Kiraz, ne-a declarat: „Sarcina noa
stră este extrem de dificilă. In cele 
trei meciuri disputate pină acum cu 
echipa maghiară nu am reușit să mar
căm nici un gol. Poate că de data a- 
ceasta vom avea mai multă șansă..."

Miercuri a sosit în localitate forma
ția Franței, iar joi este așteptată cea 
spaniolă. Timpul este foarte frumos. 
Stadionul „1 Mai", pe care se vor des
fășura meciurile, oteră condiții opti
me de joc.

AL. INOVAN

CONGRESUL U. E. E A.
SOFIA 18 (Agerpres). — Marti și 

miercuri s-au desfășurat la Sofia lucră
rile celui de al 6-lea congres al Uniunii 
Europene de fotbal (U.E.F.A.). Congre
sul .a ales noul comitet executiv, a a- 
doptat noul statut af U.E.F.A. și a 
discutat diferite probleme legate de or
ganizarea marilor competiții europene 
de fotbal: campionatul Europei inter-țări, 
„Cupa campionilor europeni", „Cupa 
cupelor". Turneul U.E.F.A. și altele.

Ca președinte al U.E.F.A. a fost 1-

les Gustave Wiederkelir (Elveția), în 
locul lui Ebbe Schwartz (Danemarca), 
care nu și-a mai depus candidatura. Vi
cepreședinți au fost aleși Sandor Baros 
(R.P. Ungară), Jose Crahay (Belgia), 
P. J. Bauwcns (R.F. Germană). Secre
tarul general al U.E.F.A. este Dans 
Bangcrter (Elveția), iar membri C Con- 
stantaras (Grecia), L. Pilski (R.P. Po
lonă), T. A. Ekholm (Finlanda), A. 
Pujol (Spania), H. Powell (Țara Ga
lilor).

oaspeților.!
OBSERVATORI IUGOSLAV» 

LA GRUPE? I
O dată cu delegația iugoslavi 

sosit și doi antrenori (Rada DjuiB 
și Spiro Popovici), care vor urB 
jocurile din grupe, primul la BrB 
și secundul la Constanța. Azi vorB 
și alți observatori, pentru celcB 
grupe. După părerea lui DJURO\B 
printre favoriții turneului se situB 
Romînia, Bulgaria și Polonia. iB 
bîndu-1 pe ce iși bazează acest B 
nostic, el ne-a spus: „Romînii jl 
uit fotbal de calitate. Cea mai ■ 
dovadă am avut-o recent, cind Petl 
a făcut I—t cu „naționala" noal 
In plus, acest 4—0 cu Turcia e I 
veni. Bulgarii vin și ei recomandai! 
recentele victorii din meciurile aml 
cu Turcia ș! U.R.S.S., iar polonezii 
beneficiat de o pregătire indeltinj 
Cel mai bun jucător a! nostru I 
Skrbic, un half stînga de nuinal 
ani, titular in echipa Steaua rl 
care a fost unul din cei mai 1 
oameni ai echipei in turneul din Al 
rica de Sud". I
GIUSEPPE GALLUZZI : „AVEM I

DIVIDUALITĂȚI DE VALOARIl
Antrenorul echipei italiene, Galii! 

nu este prea îneîntat de condițiile! 
pregătire pe care le-a avut echipai 
El declară, insă, că între cei 16 jl 
tori prezenți la București se află itl 
individualități de valoare. Printrel 
ceștia, el ne-a enumerat pe Zigonil 
la Juventus, pe Fossatti de la Toi 
și pe cei trei jucători care au I 
parte și anul trecut la turneul dinjl 
tugalia, Mangili, Piscitelli și Ttij 
bini. I
FRANCEZII SE BIZUIE PE SOLI

TATEA APĂRĂRII I
Georges Boulogne, antrenorul ftl 

cez, prepară echipa de juniori I 
anirl 1959. "Vorbindu-ne despre ccJ 
jucători pe care i-a adus în Rptnîl 
el a subliniat valoarea deosebită al 
Prigent și Grizzetti. In privința J 
pelor, părerea sa este, că cea I 
„tare" este cea de la București. „(I 
va învinge intre Romînia, Portugl 
și R. F. Germană, va merge pinăl 
finală și poate să ciștige turneul I 
mânia are toate șansele să-și asigutJ 
satisfacție pe care încă de acum I 
ani, la Viena, o merita pe deplin, q 
tru că a fost cea mai bună echipa 
a pierdut nemeritat în finala coti 
Ungariei". Vorbindu-ne apoi del 
grupa de ia Constanța, Boulogne îl 
spus că cel m3i dificil adversari 
francezilor este Ungaria și că ai 
principală a echipei Franței va fi sl 
ditatca apărării? I

ASEARA, SOSIRI MASIVE
Aseară au sosit în Capitală altd 

delegații, printre care cele ale Beli 
și R. F. Germane, adversarele tioad 
din seria de la București. Antrenq 
belgian Verboven ne-a comunicat I 
mația pe care o va alinia inline dul 
amiază contra echipei romitie. Ej 
aceeași care a jucat recent c<AI 
Franței, adică : Derdetine — Th£iț 
Van der Borgh — Avonds, Verleys 
Ghellinck — Petersen, Depireux, Be 
let, Carteux, Van Damm. Dintre 
ceștia, cinci joacă în echipe de pri 
categorie.

Iată acum și primul „unsprezece" 
care vor apare pe teren fotbaliștii 
R.F.G. : Maier — Wirth, Fricke 
Kahn, Weber, Beckfeld — Libuda, O 
rath, Waberski, Bechmann, Wild. < 
trenorul lor este Helmut Schon. '

Tot aseară a sosit și echipa R 
Germane. După o noapte petrecută 
Capitală ea se indreaptă azi di: 
neață, pe calea aerului, spre Cluj.

Olandezii și englezii au aterizat 
Băneasa și s-au urcat, imediat în at 
carul care i-a dus la Ploiești.

RADU URZICEANL

Joi 19 aprilie
— Sosesc ultimele delegații spor 

tive : a Cehoslovaciei direct la Clu 
și a Spaniei la București. Aceasta dii 
urmă iși va continua drumul la Con 
stanța.

— Se întrunește comisia de junior 
U.E.F.A. (la ora 19). Ordinea de z 
cuprinde probleme tehnice legate d' 
organizarea și desfășurarea Turneu 
lui. Urmează' să se hotărască asupri 
programului semifinalelor, mai bine 
zis asupra semifinalei preliminare 
care se va disputa la 25 aprilie lî 
București, între două din cele cine 
cîștigătoare de grupe.

— Sosesc numeroase personality 
ale fotbalului internațional: Stanley 
Rous, președintele F.I.F.A., Ottorinc 
Barassi, vicepreședinte F.l.F.A.» Ebtx 
Schwărtz (Danemarca), Lo Brun 
(Olanda), J. Vogel (Cehoslovacia) 
J. Crahoy (Belgia), K. Zimmermann 
(R.F.G.), Benito Pico (Spania).
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